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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 25.03.2021 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

4153/RMOb-JIH/1822/72 OFR/RMOb/00
23/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 11/2021 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

4154/RMOb-JIH/1822/72 OPVO/RMOb/0
005/21 

Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského 
obvodu Ostrava-Jih za rok 2020 

4155/RMOb-JIH/1822/72 OSC/RMOb/00
02/21 

Úhrada kreditu frankovacího stroje 

4156/RMOb-JIH/1822/72 SOC/RMOb/00
18/21 

Žádost o poskytnutí finančního daru 

4157/RMOb-JIH/1822/72 SOC/RMOb/00
19/21 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

4158/RMOb-JIH/1822/72 OSK/RMOb/00
38/21 

Souhlas s podáním žádosti Základní škole 
a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 
příspěvkové organizaci 

4159/RMOb-JIH/1822/72 OSK/RMOb/00
39/21 

Souhlas s podáním žádosti Základní škole 
a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci 

4160/RMOb-JIH/1822/72 OBH/RMOb/00
58/21 

Zvýšení nájemného za pronájem bytů 

4161/RMOb-JIH/1822/72 OMJ/RMOb/00
96/21 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Markova 

4162/RMOb-JIH/1822/72 OMJ/RMOb/00
99/21 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 

4163/RMOb-JIH/1822/72 ODK/RMOb/00
11/21 

Umístění infrastruktury v rámci projektu 
vybudování a provozování nabíjecích stanic 
pro elektromobily 

4164/RMOb-JIH/1822/72 ODK/RMOb/00
13/21 

Změna složení rozborové komise pro organizaci 
Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková 
organizace 

4165/RMOb-JIH/1822/72 ODK/RMOb/00
14/21 

Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

4166/RMOb-JIH/1822/72 OVZ/RMOb/00
63/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 31.21 Zpracování projektové 
dokumentace „MŠ J. Maluchy 13, Ostrava-Dubina – 
oprava sociálních zařízení vč. šaten“ 

4167/RMOb-JIH/1822/72 OVZ/RMOb/00
67/21 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na dodávky) – VZ 32.21 „Výměna osobního 
výtahu 900 kg v bytovém domě Plzeňská 8, Ostrava 
Zábřeh” 
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4168/RMOb-JIH/1822/72 OVZ/RMOb/00
68/21 

Seznam dodavatelů nezařazených do zavedeného 
DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) 
- VZ 60.20 DNS “Provádění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - 
Jih” 

4169/RMOb-JIH/1822/72 VSV/RMOb/00
01/21 

Redakční rada Jižních listů 

4170/RMOb-JIH/1822/72 INV/RMOb/001
8/21 

VZ 89.19. “Zeleň za Lunou” - Dodatek č. 2 

4171/RMOb-JIH/1822/72 OVZ/RMOb/00
54/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) – VZ 12.21 „Výměna 
rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpady, topení 
v ZŠ Šeříkova; I. etapa - výměna elektroinstalace 
a související stavební práce” 

4172/RMOb-JIH/1822/72 OVZ/RMOb/00
64/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) – VZ 13.21 „Vybudování 
parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 
a 740/52, Výškovice” 

4173/RMOb-JIH/1822/72 OVZ/RMOb/00
66/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) – VZ 02.21 
„Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73, 
Ostrava-Hrabůvka” 

4174/RMOb-JIH/1822/72 OVZ/RMOb/00
69/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) – VZ 01.21 „Zateplení 
fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-
Výškovice” 

4175/RMOb-JIH/1822/72 OVZ/RMOb/00
70/21 

Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 05.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Úprava prostoru 
významného krajinného prvku kolem památníku 
obětem II. světové války na ul. Adamusova 
a Klegova“ 

4176/RMOb-JIH/1822/72 OVZ/RMOb/00
71/21 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na služby) - VZ 06.21 Zpracování projektové 
dokumentace „Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská“ 

4177/RMOb-JIH/1822/72 OVZ/RMOb/00
72/21 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) – VZ 22.21 „Oprava střešních 
bodových světlíků na ZŠ B. Dvorského v Ostravě” 

4178/RMOb-JIH/1822/72 OVZ/RMOb/00
74/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na služby) – VZ 21.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce 
komunikace ul. Mitušova 8 - 16” 
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4179/RMOb-JIH/1822/72 INV/RMOb/001
7/21 

Zpracování projektové dokumentace stupeň DSP 
“Rekonstrukce objektu Kryté sportoviště Ostrava-
Dubina, ul. Horní 287/81” 

4180/RMOb-JIH/1822/72 INV/RMOb/001
9/21 

Dodatek č. 2 k SOD - VZ 63.19 - Modernizace 
jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, Ostrava - 
Hrabůvka 

4181/RMOb-JIH/1822/72 OSK/RMOb/00
40/21 

Provoz základní školy a mateřské školy v době 
nouzového stavu 

4182/RMOb-JIH/1822/72 OFR/RMOb/00
24/21 

Oznámení o změně úrokové sazby 

4183/RMOb-JIH/1822/72 OFR/RMOb/00
25/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 12/2021 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

4184/RMOb-JIH/1822/72 OPR/RMOb/00
10/21 

Uzavření dodatku č.1 k rámcové smlouvě o exekuční 
činnosti a další činnosti exekutora pro statutární 
město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 

4185/RMOb-JIH/1822/72 SOC/RMOb/00
20/21 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Horní 29 
v Ostravě-Hrabůvce 

4186/RMOb-JIH/1822/72 OBH/RMOb/00
42/21 

Pronájem náhradního bytu 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál 
  

Název 

 OSK/RMOb/00
36/21 

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-
Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci 

 OSK/RMOb/00
37/21 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, 
příspěvkové organizaci 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0023/21 
Návrh rozpočtových opatření č. 11/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 4153/RMOb-JIH/1822/72 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření č. 11/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021, kterým se:

a) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 1 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6121, ORG 0400412000000 o 1 000 tis. Kč 

b) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400072000000 o 197 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 0400148000000 o 197 tis. Kč 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu zabezpečit veškeré úkony související s bodem 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 01.04.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0005/21 
Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2020 
  
Usnesení číslo: 4154/RMOb-JIH/1822/72 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zprávu o činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2020 dle předloženého 
materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSC/RMOb/0002/21 
Úhrada kreditu frankovacího stroje 
  
Usnesení číslo: 4155/RMOb-JIH/1822/72 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 
IČO: 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní služby 
spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek ve výši 300 000 Kč pro frankovací stroj 
PITNEY BOWES DM 300c, v.č. 7920442, umístěný na podatelně Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih 

  
2) ukládá 

  
odboru správních činností zajistit úhradu kreditu dle bodu 1) tohoto materiálu z ORJ 13 
ODPA 6171 POL 5161 

  
 Vyřizuje: Mgr. Radek Drong, T: 30.04.2021
 vedoucí odboru správních činností 

 
  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0018/21 
Žádost o poskytnutí finančního daru 
  
Usnesení číslo: 4156/RMOb-JIH/1822/72 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
poskytnout finanční dar Nadačnímu fondu Pavla Novotného, Vrchní 280, 747 31  Chlebičov, 
IČO 04918304, ve výši 10 000 Kč na provozní náklady související s činností nadačního fondu 
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 1 

  
2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih obdarovaným za účelem propagace 
městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0019/21 
Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 4157/RMOb-JIH/1822/72 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova 
v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy 
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Horymírova 3064/125, 0+1, č. b. 49 

XXXXX XXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0038/21 
Souhlas s podáním žádosti Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, 
Krestova 36A, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 4158/RMOb-JIH/1822/72 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s podáním žádosti, s realizací a s přijetím dotace Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace, se sídlem Krestova 1387/36A, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743, do projektu „Vybudování fotbalového hřiště 
s atletickým oválem a pískovým doskočištěm na ZŠ Krestova” v rámci výzvy Regionální 
sportovní infrastruktura 

  
2) souhlasí 

  
v případě úspěšnosti projektu s předfinancováním projektu z rozpočtu zřizovatele ve výši 
5 500 tis. Kč 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0039/21 
Souhlas s podáním žádosti Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 4159/RMOb-JIH/1822/72 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s podáním žádosti, s realizací a s přijetím dotace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský 
Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace, se sídlem B. Dvorského 1049/1, 700 30 Ostrava-
Bělský les, IČO 70978352, do projektu „Rekonstrukce sportovního areálu 
ZŠ a MŠ B. Dvorského” v rámci výzvy Regionální sportovní infrastruktura 

  
2) souhlasí 

  
v případě úspěšnosti projektu s předfinancováním projektu z rozpočtu zřizovatele ve výši 
38 400 tis. Kč 
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 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0058/21 
Zvýšení nájemného za pronájem bytů 
  
Usnesení číslo: 4160/RMOb-JIH/1822/72 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
s účinností od 01.07.2021 zvýšit nájemné za pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih dle sjednaného smluvního ujednání 
obsaženého v jednotlivých uzavřených smlouvách o nájmu bytů u nájemců, jejichž smlouva 
o nájmu bytu nabyla účinnosti před 01.01.2021 se sazbou nájemného do částky 100 Kč (vyjma) 
za 1 m2 započtené podlahové plochy bytu/měsíc s výjimkou nájemců bytů, se kterými byly 
uzavřeny smlouvy o nájmu náhradních bytů a sazba nájemného s účinností od 01.01.2021 činí 
60,02 Kč za 1 m2 započtené podlahové plochy bytu/měsíc a nájemců bytů situovaných 
ve školských objektech, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0096/21 
Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova 
  
Usnesení číslo: 4161/RMOb-JIH/1822/72 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru spočívajícím v umístění dvou parkovacích stání o výměrách 
12,5 m2 a 11,5 m2 na částech pozemků p.p.č. 799/12 ostatní plocha, ostatní komunikace 
a p.p.č. 799/9 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova, 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č.1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníky XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX a XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
je platný do 31.12.2023 

  
2) rozhodla 

  
pronajmout části pozemků 

a) p.p.č. 799/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,5 m2, XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX za účelem umístění a užívání parkovacího stání č. 1 

b) p.p.č. 799/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9,5 m2 a p.p.č. 799/9 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 2 m2, XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXX za účelem umístění a užívání parkovacího stání č. 2 

s ročním nájemným ve výši 45,- Kč/m2 + zákonná sazba DPH na dobu určitou 5 let, s tím, 
že po uplynutí se změní doba pronájmu na neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, 
za podmínky, že nájemci zajistí na své náklady geometrické zaměření parkovacích stání 
a po jejich kolaudaci stavbu parkovacích stání bezúplatně převedou do vlastnictví statutárního 
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města Ostravy, městskému obvodu Ostrava-Jih a uzavřít nájemní smlouvy ve znění přílohy č. 4 
tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0099/21 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 4162/RMOb-JIH/1822/72 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Prodejna smíšeného zboží - LIDL“ spočívajícím v umístění 
těchto stavebních objektů: 

SO 01 Prodejna smíšeného zboží – LIDL          

SO 02 Stavební úpravy objektu předávací stanice 

SO 03 Zpevněné plochy a komunikace 

SO 04 Přípojka vody 

SO 05 Areálová dešťová kanalizace 

SO 06 Trafostanice a přípojka NN 

SO 07 Přeložka teplovodu 

SO 08 Přeložka a nové veřejné osvětlení 

SO 09 Areálové osvětlení 

SO 10 Přeložka a přípojka sdělovacího vedení CETIN 

SO 11 Přípojka splaškové kanalizace 

SO 12 Terénní a sadové úpravy 

SO 13 Přeložka VN a NN a přípojka VN 

SO 14 Areálové rozvody NN 

SO 15 Přeložka splaškové kanalizace. 

na pozemky parc. č. 740/4 a parc. č. 740/49 v k. ú. Výškovice u Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Ostrava-Jih a na pozemky parc. č.  740/42, parc. č.  740/43, parc. č.  740/45, 
parc. č.  740/47, parc. č.  740/68, parc. č.  740/79, parc. č.  740/89, parc. č.  740/90, 
parc. č.  740/109, parc. č.  740/110 a parc. č.  740/112 v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
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ve vlastnictví 3E PROJEKT, a.s., IČO: 25389092, se sídlem Mjr. Nováka 1490/14, Hrabůvka, 
700 30 Ostrava v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro Lidl 
Česká republika v.o.s., IČO 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800 je platný 
do 31.12.2023 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0011/21 
Umístění infrastruktury v rámci projektu vybudování a provozování nabíjecích stanic 
pro elektromobily 
  
Usnesení číslo: 4163/RMOb-JIH/1822/72 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s umístěním a počtem nabíjecích stanic v rámci projektu budování nabíjecí infrastruktury 
pro elektromobily, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0013/21 
Změna složení rozborové komise pro organizaci Technické služby Ostrava-Jih, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 4164/RMOb-JIH/1822/72 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
Ing. Petra Kopečného, Jana Garu a Ing. Hanu Tichánkovou členy rozborové komise 
pro příspěvkovou organizaci Technické služby Ostrava-Jih 

  
2) schvaluje 

  
složení rozborové komise pro příspěvkovou organizaci Technické služby Ostrava-Jih 
dle upravené důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0014/21 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 4165/RMOb-JIH/1822/72 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce na hákový nosič kontejnerů IVECO, typ IG100E2BA, 
VIN ZCFA890D802710605, vč. 4 ks kontejnerů s příspěvkovou organizací Technické služby 
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Ostrava-Jih, IČO 66739331, Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, dle předloženého 
materiálu 

  
2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb PhDr. Daniela Jeřábka k podpisu smlouvy 
o výpůjčce, dle přílohy předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0063/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 31.21 Zpracování 
projektové dokumentace „MŠ J. Maluchy 13, Ostrava-Dubina – oprava sociálních 
zařízení vč. šaten“ 
  
Usnesení číslo: 4166/RMOb-JIH/1822/72 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 31.21 Zpracování 
projektové dokumentace „MŠ J. Maluchy 13, Ostrava-Dubina – oprava sociálních zařízení 
vč. šaten“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek 
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 
organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 
4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
5. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky
na služby VZ 31.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 27.05.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0067/21 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky) – VZ 32.21 „Výměna 
osobního výtahu 900 kg v bytovém domě Plzeňská 8, Ostrava Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 4167/RMOb-JIH/1822/72 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 32.21 „Výměna osobního výtahu 900 kg 
v bytovém domě Plzeňská 8, Ostrava Zábřeh” v otevřeném zadávacím řízení dle 
§ 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění 
pozdějších změn 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
4. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
5. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Mária Musialková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
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na  dodávky VZ 32.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo a smlouvy o dílo na servis a opravy výtahů v bytovém domě u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 07.06.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0068/21 
Seznam dodavatelů nezařazených do zavedeného DNS (podlimitní veřejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 60.20 DNS “Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih” 
  
Usnesení číslo: 4168/RMOb-JIH/1822/72 

OVZ 

k usnesení č. 4072/RMOb-JIH/1822/70 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
na základě zprávy o otevření a posouzení žádostí o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o odmítnutí zařazení níže 
uvedeného dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce VZ 60.20 DNS “Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih”, a to: 
- Petra Kollára, Hasičská 476/37, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 62259857 (el. žádost o účast 
č. 14), 
- Bc. Nikoly Kollárové, Plzeňská 1573/17, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 72067179 
(el. žádost o účast č. 15)  

  
 

 (zn. předkl.) 
VSV/RMOb/0001/21 
Redakční rada Jižních listů 
  
Usnesení číslo: 4169/RMOb-JIH/1822/72 

VSV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu šéfredaktora Jižních listů z Mgr. Bc. Marka Skřipského na Mgr. Gabrielu Gödelovou, 
a to dnem 25.03.2021 dle důvodové zprávy, zároveň i nového člena redakční rady Mgr. Petra 
Bidzinského, a to dnem 25.03.2021 dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0018/21 
VZ 89.19. “Zeleň za Lunou” - Dodatek č. 2 
  
Usnesení číslo: 4170/RMOb-JIH/1822/72 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/0617/2020/INV na veřejnou zakázku “Zeleň 
za Lunou” se zhotovitelem STAVIA - silniční stavby, a.s., IČO 25864092, se sídlem 
Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 
279.980,70 Kč bez DPH na částku 13.130.066,52 Kč bez DPH (částka včetně DPH 
15.887.380,49 Kč), a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu 
realizace nových prací nutných k dokončení této zakázky 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o dílo č. S/01617/2020/INV na veřejnou zakázku “Zeleň za Lunou” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.04.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0054/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) – VZ 12.21 „Výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, 
odpady, topení v ZŠ Šeříkova; I. etapa - výměna elektroinstalace a související stavební 
práce” 
  
Usnesení číslo: 4171/RMOb-JIH/1822/72 

OVZ 

k usnesení č. 3947/RMOb-JIH/1822/68 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto 
materiálu k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 12.21 „Výměna rozvodů elektřiny, 
vody, plynu, odpady, topení v ZŠ Šeříkova; I. etapa - výměna elektroinstalace a související 
stavební práce” o vyloučení účastníka zadávacího řízení REKTIMONT s.r.o., Prokopa 
Velikého 1160/10, Vítkovice, 703 00 Ostrava IČO: 25389408, dle § 48 odst. 2 písm. a) - c) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů 
uvedených v předložené důvodové zprávě 

  
2) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 15/27 
  

materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce VZ 12.21 „Výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpady, topení 
v ZŠ Šeříkova; I. etapa - výměna elektroinstalace a související stavební práce” a o uzavření 
smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: 
-  NH stavby s.r.o., č.p. 158, 739 41 Palkovice, IČO: 28980697, za nabídkovou cenu 
7 944 450,29 Kč bez DPH, tj. 9 612 784,85 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů 
od zahájení díla a s počtem 2 zaměstnanců vlastních nebo poddodavatelů se znevýhodněním 
na trhu práce, kteří se budou přímo podílet na realizaci veřejné zakázky – osoby nekvalifikované,
a jako druhým v pořadí: 
- BAROZ ENER, spol. s r.o., Průmyslová 1024, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO: 25822942, 
za nabídkovou cenu 8 075 058 Kč bez DPH, tj. 9 770 820 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
od zahájení díla 89 kalendářních dnů a s počtem 2 zaměstnanců vlastních nebo poddodavatelů 
se znevýhodněním na trhu práce, kteří se budou přímo podílet na realizaci veřejné zakázky –
osoby nekvalifikované 

  
3) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 12.21 „Výměna rozvodů elektřiny, vody, 
plynu, odpady, topení v ZŠ Šeříkova; I. etapa - výměna elektroinstalace a související stavební 
práce” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 09.04.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
4) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce VZ 12.21 „Výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpady, topení 
v ZŠ Šeříkova; I. etapa - výměna elektroinstalace a související stavební práce” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.05.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0064/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) – VZ 13.21 „Vybudování parkovacích míst, 
ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice” 
  
Usnesení číslo: 4172/RMOb-JIH/1822/72 

OVZ 

k usnesení č. 3944/RMOb-JIH/1822/68 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto 
materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce VZ 13.21 „Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, 
Výškovice” a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem: 
-  STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, za nabídkovou 
cenu 12 710 907,16 Kč bez DPH, tj. 15 380 197,66 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
110 kalendářních dnů od zahájení díla a s počtem 8 zaměstnanců vlastních nebo poddodavatelů 
se znevýhodněním na trhu práce, kteří se budou přímo podílet na realizaci veřejné zakázky –
osoby nekvalifikované, 
a jako druhým v pořadí: 
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 
779 00 Olomouc, IČO: 25869523, za nabídkovou cenu 12 595 185,81 Kč bez DPH, 
tj. 15 240 174,83 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace od zahájení díla 145 kalendářních dnů 
a s počtem 5 zaměstnanců vlastních nebo poddodavatelů se znevýhodněním na trhu práce, kteří 
se budou přímo podílet na realizaci veřejné zakázky – osoby nekvalifikované 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 13.21 „Vybudování parkovacích míst, 
ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 09.04.2021
 vedoucí odboru investičního¨ 

 
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce VZ 13.21 „Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 
a 740/52, Výškovice” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.05.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0066/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) – VZ 02.21 „Rekonstrukce bytového domu 
Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka” 
  
 

OVZ 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 17/27 
  

 
Usnesení číslo: 4173/RMOb-JIH/1822/72 
k usnesení č. 3899/RMOb-JIH/1822/67 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto 
materiálu k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 02.21 „Rekonstrukce bytového 
domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka” o vyloučení účastníka zadávacího řízení 
KP REVITAL s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, IČO: 02632195, dle 
§ 48 odst. 2 písm. a) - c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě 

  
2) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto 
materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce VZ 02.21 „Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka” 
a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: 
-  SV UNIPS s.r.o., Bílovecká 106/9, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 48391204, za nabídkovou 
cenu 6 997 136,02 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 16 kalendářních týdnů od zahájení díla 
a s počtem 33 zaměstnanců vlastních nebo poddodavatelů se sociálním nebo pracovně 
příležitostným znevýhodněním, kteří se budou přímo podílet na realizaci veřejné zakázky –
osoby nekvalifikované, 
a jako druhým v pořadí: 
- STAVOP Pastorek s.r.o., Frýdecká 59/251, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO: 04102151, 
za nabídkovou cenu 7 154 344,43 Kč bez DPH, s lhůtou realizace od zahájení díla 
24 kalendářních týdnů a s počtem 15 zaměstnanců vlastních nebo poddodavatelů se sociálním 
nebo pracovně příležitostným znevýhodněním, kteří se budou přímo podílet na realizaci veřejné 
zakázky – osoby nekvalifikované 

  
3) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 02.21 „Rekonstrukce bytového domu 
Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 09.04.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
 

4) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
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zakázky na stavební práce VZ 02.21 „Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-
Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.05.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0069/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) – VZ 01.21 „Zateplení fasády bytového domu 
Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice” 
  
Usnesení číslo: 4174/RMOb-JIH/1822/72 

OVZ 

k usnesení č. 3898/RMOb-JIH/1822/67 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto 
materiálu k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 01.21 „Zateplení fasády bytového 
domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice” o vyloučení účastníka zadávacího řízení 
KP REVITAL s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, IČO: 02632195, dle 
§ 48 odst. 2 písm. a) - c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě 

  
2) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto 
materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce VZ 01.21 „Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-
Výškovice” a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem: 
-  S-O-D Holding s.r.o., Petřvald u Karviné, Podlesní 1827, 735 41, IČO: 26830272, 
za nabídkovou cenu 12 900 111 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 27 kalendářních týdnů 
od zahájení díla a s počtem 11 zaměstnanců vlastních nebo poddodavatelů se sociálním nebo 
pracovně příležitostným znevýhodněním, kteří se budou přímo podílet na realizaci veřejné 
zakázky – osoby nekvalifikované, 
a jako druhým v pořadí: 
- STAVOP Pastorek s.r.o., Frýdecká 59/251, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO: 04102151, 
za nabídkovou cenu 14 121 435,49 Kč bez DPH, s lhůtou realizace od zahájení díla 
32 kalendářních týdnů a s počtem 15 zaměstnanců vlastních nebo poddodavatelů se sociálním 
nebo pracovně příležitostným znevýhodněním, kteří se budou přímo podílet na realizaci veřejné 
zakázky – osoby nekvalifikované 
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3) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 01.21 „Zateplení fasády bytového domu 
Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 09.04.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
4) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo této veřejné zakázky k podpisu
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce VZ 01.21 „Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, 
Ostrava-Výškovice” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.05.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0070/21 
Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 05.21 
Zpracování projektové dokumentace „Úprava prostoru významného krajinného prvku 
kolem památníku obětem II. světové války na ul. Adamusova a Klegova“ 
  
Usnesení číslo: 4175/RMOb-JIH/1822/72 

OVZ 

k usnesení č. 4029/RMOb-JIH/1822/69 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu využít svého práva uvedeného v čl. IX. Výzvy k podání 
nabídek a zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 05.21 Zpracování projektové 
dokumentace „Úprava prostoru významného krajinného prvku kolem památníku obětem 
II. světové války na ul. Adamusova a Klegova“ 

  
2) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením této veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 05.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Úprava prostoru významného krajinného prvku kolem památníku 
obětem II. světové války na ul. Adamusova a Klegova“ 

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 05.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0071/21 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 06.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská“ 
  
Usnesení číslo: 4176/RMOb-JIH/1822/72 

OVZ 

k usnesení č. 4030/RMOb-JIH/1822/69 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu k veřejné 
zakázce malého rozsahu na služby VZ 06.21 Zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská“ o vyloučení účastníka ArchiBIM studio s.r.o., se sídlem 
Technologická 373/4, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 05489491, z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě 

  
2) rozhodla 

  
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby VZ 06.21 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště 
u ZŠ Srbská“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 

- FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, IČO: 18188711, za nabídkovou cenu 
162 700 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 105 kalendářních dnů a s nabídkovou cenou za výkon 
autorského dozoru 22 155 Kč bez DPH 
a jako druhým v pořadí: 

- Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 
Králové, IČO: 25297066, za nabídkovou cenu 167 000 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 
120 kalendářních dnů a s nabídkovou cenou za výkon autorského dozoru 18 000 Kč bez DPH 

  
3) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 06.21 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 12.04.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
 

4) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na služby VZ 06.21 Zpracování 
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projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0072/21 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – VZ 22.21 „Oprava 
střešních bodových světlíků na ZŠ B. Dvorského v Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 4177/RMOb-JIH/1822/72 

OVZ 

k usnesení č. 4032/RMOb-JIH/1822/69 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 22.21 „Oprava střešních bodových světlíků na ZŠ B. Dvorského 
v Ostravě” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: PAPAYA stavební s.r.o., 
Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 08502714, za nabídkovou cenu 500 000 Kč bez 
DPH a s lhůtou realizace 50 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 22.21 
„Oprava střešních bodových světlíků na ZŠ B. Dvorského v Ostravě” 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 12.04.2021
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 22.21 „Oprava 
střešních bodových světlíků na ZŠ B. Dvorského v Ostravě” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0074/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na služby) – VZ 21.21 Zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce komunikace ul. Mitušova 8 - 16” 

OVZ 
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Usnesení číslo: 4178/RMOb-JIH/1822/72 
k usnesení č. 4047/RMObM-JIH/1822/32 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto 
materiálu k podlimitní veřejné zakázce na služby VZ 21.21 Zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce komunikace ul. Mitušova 8 - 16” o vyloučení účastníka zadávacího řízení 
AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45306605, dle 
§ 48 odst. 2 písm. a) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě 

  
2) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto 
materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku 
na služby VZ 21.21 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace 
ul. Mitušova 8 - 16” a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem FILDMAN PROJEKT s.r.o., Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 
IČO: 08014469, za nabídkovou cenu 448 000 Kč bez DPH, tj. tj. 542 080 Kč vč. DPH, s lhůtou 
realizace 130 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s cenou 
za výkon autorského dozoru 22 400 Kč bez DPH 

  
3) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 21.21 Zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce komunikace ul. Mitušova 8 - 16” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 09.04.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
 

4) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 21.21 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace 
ul. Mitušova 8 - 16” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.05.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0017/21 
Zpracování projektové dokumentace stupeň DSP “Rekonstrukce objektu Kryté 
sportoviště Ostrava-Dubina, ul. Horní 287/81” 
  
Usnesení číslo: 4179/RMOb-JIH/1822/72 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zadat zpracování projektové dokumentace stupeň DSP “Rekonstrukce objektu Kryté sportoviště 
Ostrava-Dubina, ul. Horní 287/81” Ing. Jiřímu Lampovi, Pod Haškovcem 1553, 742 58 Příbor, 
IČO:43574033 dle cenové nabídky  ze dne 05.03.2021 ve výši 1 550 000 Kč bez DPH, 
1 875 500 Kč s DPH 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související se zadáním zpracování 
projektové dokumentace stupeň DSP “Rekonstrukce objektu Kryté sportoviště Ostrava-Dubina, 
ul. Horní 287/81” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.04.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0019/21 
Dodatek č. 2 k SOD - VZ 63.19 - Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, 
Ostrava - Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 4180/RMOb-JIH/1822/72 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 k SOD č. agendové S/0943/2020/INV ze dne 12.10.2020
se zhotovitelem BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava -
Michálkovice, IČO 253 92 077 na akci VZ 63.19 Modernizace jídelny a výdejny jídla 
na ul. Odborářská, Ostrava - Hrabůvka. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje 
položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena o 18 153,39 Kč bez DPH na částku 
5 067 158,02 Kč bez DPH 

  
2) rozhodla 

  
o tom, že v průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku z SOD prodloužit termín 
provedení díla o 5 kalendářní dny na 68 kalendářních dní 
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3) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 2 ke SOD 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.04.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0040/21 
Provoz základní školy a mateřské školy v době nouzového stavu 
  
Usnesení číslo: 4181/RMOb-JIH/1822/72 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zajištění otevření a chodu  Základní školy a mateřské školy  Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizace, se sídlem Březinova 1383/52, Ostrava-Zábřeh, 700 30, IČO 70978336, 
v období od 22.03.2021 do 28.03.2021, a to výhradně pro péči  o děti  ve věku od 3 do 10 let, 
jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů 
zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další 
zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských 
a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci 
Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních 
správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky, příslušníky 
ozbrojených sil, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, 
pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené základní a mateřské školy, 
zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci zařízení 
školního stravování, zaměstnanci České pošty, s.p., starostové obcí a to bez ohledu na  to, zda 
jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0024/21 
Oznámení o změně úrokové sazby 
  
Usnesení číslo: 4182/RMOb-JIH/1822/72 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
oznámení Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, 
IČO: 25083325, o změně úrokové sazby na spořicím účtu č. 4211274755 s účinností 
od 10.03.2021 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0025/21 
Návrh rozpočtových opatření č. 12/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 4183/RMOb-JIH/1822/72 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření č. 12/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021, kterým se:

a) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 107517016 
o 3 295 tis. Kč 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 107117015 
o 194 tis. Kč 
- zvýší ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4216, UZ 107517969 
o 1 221 tis. Kč 
- zvýší ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4216, UZ 107117968 
o 72 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, ORG 366, UZ 107517016 o 3 295 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, ORG 366, UZ 107117015 o 194 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6356, ORG 366, UZ 107517969 o 1 221 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6356, ORG 366, UZ 107117968 o 72 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 33 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 11, § 3900, pol. 5169 o 33 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 162 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2341, pol. 5169 o 162 tis. Kč 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu zabezpečit veškeré úkony související s bodem 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 09.04.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0010/21 
Uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o exekuční činnosti a další činnosti exekutora 
pro statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 4184/RMOb-JIH/1822/72 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
uzavřít dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o exekuční činnosti a další činnosti exekutora 
pro statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0020/21 
Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 4185/RMOb-JIH/1822/72 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Horní 679/29 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, 
dle důvodové zprávy 

Horní 679/29, 0+2, č. b. 34 

XXXXXX  xxxxxx, nar. XXXX, bytem  XXXXXXX XXXXXXXXXX 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0042/21 
Pronájem náhradního bytu 
  
Usnesení číslo: 4186/RMOb-JIH/1822/72 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o pronájmu náhradního bytu č. X nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXX, 
která je součástí pozemku parc. č. st. XXXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 
XXXXX, adresní místo XXXXXX XXXXXXX, obec Ostrava, který sestává ze dvou pokojů 
a dalších zařízení a příslušenství  s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu XXXXX
XXXXXXX, nar. XXXXX , dosud bytem XXXXXXX  XXXXXX XXXXXXXX, 
dle důvodové zprávy 

2. o ukončení nájmu pronajatého bytu č. XX nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží stavby 
č.p. XXX, která je součástí pozemku parc. č. st. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním 
území XXXXX, adresní místo XXXXXXXXXX, obec Ostrava, dohodou s XXXXXX 
XXXXXXXXX, nar. XXXXX, dosud bytem XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX v návaznosti 
na nabytí účinnosti smlouvy o nájmu náhradního bytu, dle důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 

  
znění dohody o ukončení nájmu pronajatého bytu č. X nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží 
stavby č.p. XX, která je součástí pozemku parc. č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území XXXXXXXX, adresní místo XXXXXXXXX, obec Ostrava, ve znění 
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předloženého návrhu Přílohy č. 1 

  
3) zmocňuje 

  
k podpisu dohody o ukončení nájmu bytu dle odst. 2 usnesení: 
1. vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
2. vedoucí oddělení bytového odboru bytového a ostatního hospodářství 
úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 


